
Primãria Buzãu a fãcut
primii paºi pentru
construirea unui spital
municipal
Ana Felea

P
r i m ãr i a B uz ãu a
anunþat cã intenþio-
neazã sã constru-
iascã un spital mu-
nicipal, iar startul
proiectului a fost

dat odatã cu aprobarea bugetu-
lui pentru anul 2022. Primarul
Constantin Toma a anunþat cã la
capitolul investiþii au fost prinºi
ºi banii pentru realizarea studiu-
lui de fezabilitate ºi întocmirea
Planului Urbanistic Zonal pen-
tru un teren pe care ar urma sã
fie construit viitorul spital. Cu
alte cuvinte, proiectul ar putea
prinde contur în viitorul apro-

piat, mai ales cã edilul ºef al mu-
nicipiului Buzãu a explicat cã a ºi
identificat o sursã de finanþare
pentru întreaga construcþie, a
cãrei valoare s-ar ridica la 75 de
milioane de euro.

"Este o oportunitate de finan-
þare prin PNRR. Va fi foarte difi-
cil pentru cã dimensiunea Bu-
zãului este micã. În acest de-
mers au intrat ºi Galaþiul ºi
Constanþa, care, ca dimensiu-
ne, sunt de 2,5 ori mai mari
decât Buzãul. Este o competi-
þie ºi vom intra în ea. Vor intra
cam 6-7 spitale de la zero. Deci
competiþ ia este extrem de
durã ºi vom încerca sã ne ba-
tem ºi noi ºi ne vom bate astfel
încât sã accedem la o aseme-
nea finanþare, pentru cã la 150

de paturi, cam 500.000 de euro
este calculat patul, toatã inve-
stiþia cu toate dotãrile, investi-
þia s-ar ridica la 75 de milioane
de euro. Bugetul Buzãului nu
va permite niciodatã aºa ceva.
Important este sã începem ºi
pe parcurs sã gãsim alte surse
care sã ne ajute în acest de-
mers, pentru cã un spital muni-
cipal este ultra necesar pentru
oraºul nostru", a spus primarul
Constantin Toma, la un post lo-
cal de televiziune.

Terenul pe care ar urma sã fie
construit spitalul are circa ºase
hectare ºi este situat la ieºire
din Buzãu, spre comuna Ver-
neºti. La prima vedere, locul se
preteazã pentru o astfel de in-
vestiþie, mai ales cã are un ac-

ces auto facil dinspre oraº, iar
viitorii pacienþi ar putea ajunge
atât cu maºina personalã, cât ºi
cu mijloacele de transport în
comun care circulã dinpre oraº
spre comunele limitrofe.

Spitalul Municipal ar urma sã
aibã 150 de paturi, adicã o uni-
tate spitaliceascã la un sfert
din capacitatea de internare a
Spitalului Judeþean Buzãu, ºi
va avea în jurul sãu un parc.

Oportunitatea construi r i i
unui nou spital în municipiul
Buzãu a reprezentat ºi o temã
de discuþie între prrefectul Bu-
zãului, reprezentanþii DSP dar
ºi toþi parlamentarii buzoieni
care s-au aºezat la aceeaºi
masã, indiferent de culoarea
politicã, ºi au pus pe hârtie
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toate necunoscutele acestui
proiect.

În cadrul dezbaterii, toþi fac-
torii politici ºi-au exprimat
sprijinul pentru proiectul con-
struir i i unui nou spital . La
rândul lor, specialiºtii din do-
meniul sãnãtãþii au expus pro-
blema deficitului de cadre me-

dicale, în special a medicilor
specialiºti, context în care s-au
propus mai multe variante de
lucru.

"Salut faptul cã pentru prima
datã s-au aºezat la masa discu-
þiilor senatori ºi deputaþi din
toate partidele care reprezintã
Buzãul în Parlamentul Rom-

âniei, alãturi de specialiºti din
Sãnãtate, cei care deþin cea
mai clarã imagine a ceea ce
înseamnã sistemul medical ºi
problemele cu care se confrun-
tã spitalele. S-au analizat mai
multe variante de lucru: fie co-
masarea Spitalului Judeþean cu
viitorul spital, fie ca acest nou
spital sã fie destinat ori bolna-
vilor cu afecþiuni cronice, ori
bolnavilor cu forme acute de
boalã. Nu a fost exclusã nici va-
rianta ºi necesitatea unui spital
de pediatrie. Ceea ce este sigur
e cã este extrem de necesar un
astfel de proiect, iar toþi facto-
rii decidenþi îl sprijinã. Terenul
pe care Primãria Buzãu l-a
identificat e suficient de vast,
6,6 hectare, astfel încât sã poa-
tã fi ridicat, acolo, un spital. Ce
ne rãmâne de fãcut, în aceastã
primã etapã de lucru, este sã
aflãm exact de ce unitate me-
dicalã are nevoie Buzãul", a de-
clarat prefectul de Buzãu, Da-
niel Marian Þiclea.

Pe de altã parte, în cadrul
dezbaterii, reprezentanþii si-
stemului sanitar buzoian au
punctat necesitatea modificã-
rii legislaþiei referitoare la rezi-
denþiat.

Daniel Marian Þiclea a mai de-
clarat: "Discuþiile au mers ºi
spre necesitatea ca legislaþia
privind Rezidenþiatul sã fie mo-
dificatã în sprijinul schimbãrii
strategiei pentru gãsirea unor
soluþii ca medicii sã vinã ºi în
spitalele din oraºele mijlocii,
aºa cum este Buzãul. Iatã cum,
coagulând o mare parte din
parlamentarii buzoieni ºi re-
prezentanþi ai sistemului medi-
cal, s-a punctat un lucru ex-
trem de util care poate fi solu-
þia pentru acoperirea deficitu-
lui de medici din judeþele unde
nu existã centre universitare".
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"Este o oportunitate de finanþare prin PNRR.
Va fi foarte dificil pentru cã dimensiunea
Buzãului este micã. În acest demers au intrat ºi
Galaþiul ºi Constanþa, care, ca dimensiune,
sunt de 2,5 ori mai mari decât Buzãul. Este o
competiþie ºi vom intra în ea. Vor intra cam 6-7
spitale de la zero. Deci competiþia este extrem
de durã ºi vom încerca sã ne batem ºi noi ºi ne
vom bate astfel încât sã accedem la o
asemenea finanþare, pentru cã la 150 de
paturi, cam 500.000 de euro este calculat
patul, toatã investiþia cu toate dotãrile,
investiþia s-ar ridica la 75 de milioane de euro",
a spus primarul Constantin Toma, la un post
local de televiziune.


